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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 3 4

на Столичния общински съвет
от 17.12.2020 година
За безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот с проектен
идентификатор 68134.905.267 (незастроен), с площ 1 559 кв.м., съгласно
скица - проект за изменение на КККР, представляващ реална част от имот
с идентификатор 68134.905.1702 по КККР (стар пл. № 526) - публична
държавна собственост.
На основание чл.21, ал.6, чл.34, ал.1 и чл.6, ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.6, ал.3 от Наредбата за общинската
собственост, във връзка с чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната
собственост и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие Столична община да придобие от Държавата
безвъзмездно правото на собственост върху поземлен имот с проектен
идентификатор 68134.905.267 (незастроен), с площ 1 559 кв.м., съгласно
скица - проект за изменение на КККР, представляващ реална част от
поземлен имот с идентификатор 68134.905.1702 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, находящ се в
гр.София, Район „Лозенец“, актуван с акт за публична държавна
собственост № 06545/14.03.2008 г. на Област София, с предоставени права
на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който попада в улична
регулация, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни
връх“ до ул. „Сребърна“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен
план на м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по
Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г.
за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община.

2. Възлага на кмета на Столична община, след решение на
Министерски съвет, да сключи договор с Областния управител на Област
София за безвъзмездно придобиване на собствеността върху
горепосочения имот.
3. Обявява имота, описан в точка 1, за публична общинска
собственост от момента на безвъзмездното придобиване на правото на
собственост от Столична община. Възлага на кмета на район „Лозенец“ да
състави акт за публична общинска собственост и да отрази промяната в
кадастралната карта и кадастрални регистри.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 25, точка 9 от дневния ред,
по доклад № СОА20-ВК66-10363/03.12.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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